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Realizacja celów czàstkowych w ka˝dym przedsi´biorstwie powinna
umo˝liwiaç osiàgni´cie celu (celów) nadrz´dnych. Determinuje to integracj´
polityki ekonomicznej ca∏ego przedsi´biorstwa z czàstkowymi politykami
– m.in. z politykà rachunkowoÊci. W∏asna polityka rachunkowoÊci w zakresie,
w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, winna stworzyç przed-
si´biorstwom (równie˝ takim jak banki) mo˝liwoÊç bardziej efektywnego wy-
korzystania rachunkowoÊci w procesie zarzàdzania finansami oraz zwi´kszyç
wiarygodnoÊç i bezpieczeƒstwo podmiotu gospodarczego.

Jednym z najistotniejszych obszarów polityki rachunkowoÊci, z punktu
widzenia kryterium oceny efektywnoÊci gospodarczej banku, jest polityka
w aspekcie ustalania rezerw, w szczególnoÊci rezerw na ryzyko (w przypadku
banków – ryzyko kredytowe).

Za jeden z najwa˝niejszych instrumentów, pozwalajàcych na realizacj´ za-
∏o˝onej polityki rachunkowoÊci, mo˝na przyjàç rezerwy, które sà kategorià
szacunkowà oraz wià˝à si´ z du˝à dozà uznaniowoÊci, dajàc jednostce szero-
kie mo˝liwoÊci do ich wykorzystania w kreowaniu wyniku finansowego oraz
sytuacji majàtkowej.

Niniejsza ksià˝ka sk∏ada si´ z pi´ciu rozdzia∏ów. W rozdziale pierwszym,
w charakterze niezb´dnego wprowadzenia do prezentowanej tematyki zosta∏y
zaprezentowane podstawowe cechy charakterystyczne rachunkowoÊci i spra-
wozdawczoÊci banków oraz zasady rachunkowoÊci bankowej wed∏ug Mi´dzy-
narodowych Standardów RachunkowoÊci.

Rozdzia∏ drugi poÊwi´cono zasadom rachunkowoÊci, które wyznaczajà
wielkoÊç i rodzaj tworzonych rezerw przez podmioty gospodarcze. Wyekspo-
nowano szczególne znaczenie zasady rzetelnego i wiernego obrazu podmiotu
gospodarczego jako nadrz´dnej zasady rachunkowoÊci. W tym rozdziale tak-
˝e przedstawiono zasad´ ostro˝noÊci, wspó∏miernoÊci oraz memoria∏owà jako
podstawowe zasady rachunkowoÊci determinujàce wielkoÊci i rodzaj tworzo-
nych rezerw. Przedmiotem rozwa˝aƒ w rozdziale piàtym sà równie˝ rodzaje
oraz sposoby ustalania i ewidencji rezerw. Autor niniejszego opracowania
prezentuje w tym miejscu podstawowe zasady tworzenia trzech rodzajów re-
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zerw przez banki: rezerw celowych, rezerwy na ryzyko ogólne oraz rezerwy na
Êwiadczenia pracownicze rezerwy.

W rozdziale trzecim uwaga autora skupia si´ na poj´ciu polityki rachunko-
woÊci. Przedstawione zosta∏o zagadnienie polityki rachunkowoÊci w nauce ra-
chunkowoÊci, przede wszystkim w odniesieniu do rezerw – jako jednego
z podstawowych instrumentów polityki rachunkowoÊci. W rozdziale tym za-
prezentowano równie˝ polityk´ rachunkowoÊci wed∏ug ustawy o rachunko-
woÊci i MSR w aspekcie szacowania rezerw w bankach, a tak˝e polityk´ i me-
tody rachunkowoÊci stosowane do okreÊlania rezerw ogólnych i celowych
wed∏ug zaleceƒ Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego.

W kolejnym czwartym rozdziale zaprezentowano sposoby kszta∏towania
przez banki polityki rachunkowoÊci w odniesieniu do rezerw oraz omówiono
opracowanà przez autora niniejszej pracy metodyk´ wyznaczania realizowa-
nej polityki rachunkowoÊci przez bank wraz z jej graficznà interpretacjà. Za-
równo przedstawiona w tym rozdziale metodyka oraz jej graficzna interpreta-
cja mo˝e byç rozszerzana, je˝eli pojawi si´ taka koniecznoÊç, o kolejne rodzaje
rezerw. Zastosowana mo˝e byç nie tylko w odniesieniu do banków spó∏dziel-
czych, ale równie˝ komercyjnych.

W ostatnim piàtym rozdziale przedstawione zosta∏y wyniki badania empi-
rycznego dotyczàce polityki rachunkowoÊci w zakresie rezerw w Spó∏dzielczej
Grupie Bankowej. Uzyskano informacje na temat najistotniejszych proble-
mów zwiàzanych z tworzeniem rezerw oraz przyj´tych i stosowanych rozwià-
zaƒ w ramach polityki rachunkowoÊci w zakresie rezerw w analizowanych
bankach. W oparciu o zrealizowane badanie, jak równie˝ zaprezentowanà
w czwartym rozdziale metodyk ,́ wyznaczono realizowanà polityk´ rachun-
kowoÊci przez banki spó∏dzielcze SGB.

W tym miejscu chcia∏bym podzi´kowaç Panu prof. dr. hab. S∏awomirowi
Sojakowi za okazanà ˝yczliwoÊç, cierpliwoÊç oraz za pomoc merytorycznà,
która ukierunkowa∏a tok przedstawionych w tej ksià˝ce wywodów i nada∏a jej
ostateczny kszta∏t.

Sk∏adam równie˝ podzi´kowania Panu Jerzemu Dàbrowskiemu – Prezeso-
wi Banku Spó∏dzielczego w Toruniu, Panu Rafa∏owi Marciniakowi – Prezesowi
Banku Spó∏dzielczego w Piotrkowie Kujawskim, Pani Aleksandrze Szyman-
kiewicz – Dyrektor Departamentu RachunkowoÊci w GBW SA, Pani Katarzy-
nie Czerwiƒskiej – pracownikowi GBW SA oraz respondentom ankiet, dzi´ki
którym mo˝liwe by∏o przeprowadzenie badania.
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